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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

 
  

  
  
  

 
  :تذكر

  يرد.* كليه مستندات تحت كنترل دبيرخانه تعالي سازماني مي باشد، لذا ضروري است هرگونه ايجاد، تغيير و ابالغ با هماهنگي دبيرخانه صورت گ
  .استلك فرآيند يط اين سند بر عهده ما* مسئوليت هرگونه تخطي از مسير، مقررات و شرا

  

مديريت جمعيت در ايام خاص  دستورالعمل عنوان سند:  
:كدسند  

  01 شماره ويرايش:
  06/05/1395تاريخ ويرايش

 : شماره صفحه: از

  تهيه كننده  عنوان
كارشناس 

كيفيت 
  مجموعه

مدير / مسئول 
  مربوطه

نماينده 
مديريت 
  مجموعه

دبيرخانه تعالي 
  سازماني

  مالك فرآيند
  (مدير ارشد) 

م نام و نا
  خانوادگي

            

              سمت

              تاريخ

              امضاء
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  
  فهرست تغييرات

  خالصه تغييرات داده شده  صفحات ويرايش  شده  تاريخ ويرايش  شماره ويرايش

01      
آوردن در قالب جديد دستورالعمل و كدگذاري فرم هاي مربوط 

  به دستورالعمل
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  هدف:-1
  ويژه  مديريت جمعيت در ايام خاص و مناسبت هايم به منظور مادگي الزآموزش جهت داشتن آ

 يرهنمودهـا  هيـ ته يبـرا  بـزرگ و تجمعات  ييگردهما يهامكان و دادهايرومديران و سازماندهندگان  ساختن توانمند و كردن تيهدا
 تيريمـد  هسـتند،  يمحلـ  يدادهايـ رو تيجمع ازدحام حوادث كه آنجا از(   كارآمد و موثر تيجمع تيريمد يبرا يزيربرنامه و مناسب
يمـ  يملـ  مقامـات  و دولـت  از ييرهنمودهـا  و يبانيپشت با يا منطقه و يمحل رانيمد و دهندگانسازمان عهده به اول درجه در بحران
  ).باشد

   دامنه كاربرد:-2
  سطح شهر

  مسئوليتها:-3
مسئوليت ها و دامنه حيطه وظايف دستگاه هاي با توجه به نقش چندگانه دستگاه هاي اجرايي و مربوطه در امر مديريت جمعيت 

  مذكور در بخش هاي آتي بيان خواهند شد. 

  تعاريف و اصطالحات:   -4
  شده است. تعاريف در شرح روش بيان

  شرح روش: - 5
  .است شده داده شرح مفصل بصورت آتي صفحات در
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  
  فهرست

  4  ...................................................................................................................................................................................................  مفاهيم و تعاريف -1

  5  .................................................................................................................................................................................  مترقبه غير حوادث  -1 -1

  5  ...................................................................................................................................................................  مترقبه غير حوادث مديريت  -2 -1

  5  ..............................................................................................................................................................................................  باش آماده -3 -1

  5  .......................................................................................................................................................................................  بحران تيريمد -4 -1

  6  ...................................................................................................................................................................................  گسترده تجمعات  -5 -1

  6  ....................................................................................................................................................................................  يتيجمع حوادث  -6 -1

  6  .........................................................................................................................................................................  حوادث مديريت چرخه  -7 -1

  6  ...........................................................................................................................................................................  دستورالعمل نيا حوزه  -8 -1

  7  ...................... ................................................................................................................................  تيجمع تيريمد به كپارچهي كرديرو -9 -1

  8  ............................................................................................................................................................................................تيجمع تيريمد ستاد -2

  8  ............................................................................................................................................................................................  يمركز ستاد -2-1

  9  ........ ................................................................................................  يشهردار تيجمع تيريمد مركزي ستاد تشكيالتي چارت -1-1 -2

  9  ...............................................................................................................  شهر تيجمع تيريمد يمركز ستاد يالتيتشك چارت -2 -1 -2

  10  ..................................................................................................................................  تيجمع تيريمد يمركز ستاد وظايف  -2 -1 -2

  10  ..................................................................................................................  تفكيك به يشهردار مركزي ستاد وظايف شرح - 2-1-2-1

  12  ..........................................................................................................................  تفكيك به شهر مركزي ستاد وظايف شرح - 2-1-2-2

  12  ........ ................................................................................................................................................................  سوانح كنترل- 2-1-2-3

  14  ..............................................................................................................................................................................  اجرايي ستاد وظايف -2-2

  14  ..................... ................................................................................................................................  : تجمعات يبرگزار از پيش:  2-2-1

  19  .............................................................................................................................................  : گسترده تجمعات از پس و حين:  2-2-2

  25....................................................................................................................................................  عملياتي ستاد  -2-3

  25  ...............................................................................................................................................................  عملياتي ستاد وظايف شرح  -2-3-2

  25  ........ ................................................................................................................................  گسترده تجمعات از قبل اقدامات  - 2-3-2-1

  26  ...................................................................................................................................  گسترده تجمعات نيح در اقدامات  -2-2 -3 -2

  26  ...........................................................................................................................  : گسترده تجمعات اتمام از پس اقدامات  -2-3 -3 -2

  26  .................................................................................................................................................................................................................  ها وستيپ
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  مفاهيم و تعاريف -1
   مترقبه غير حوادث  -1 -1

 ها، انسان به آنها فيزيكى آسيب كردن محدود براى كه شود مى اطالق اضطرارى و غيرعادى هاى وضعيت به" غيرمترقبه حوادث
  ."درآيد اجرا به جامعه هاى بخش تمامى توسط جامعه روزمره هاى فعاليت از اترفر و موثر عملياتى بايد طبيعى منابع و تجهيزات

   مترقبه غير حوادث مديريت  -2 -1

 چهار تيريمد رويكرد به آنها نياز به توان مى جمله آن از. دارند بسيارى مشترك هاى جنبه ها بحران و غيرمترقبه حوادث مديريت
 عمومى، آگاهى ايجاد بدون رخدادها اين از يك هر از ناشى عواقب. نمود اشاره) بازسازى و مقابله آمادگى، پيشگيرى،( اى مرحله

 فعاليت مورد در بموقع و درست رسانى اطالع و رخدادها با سريع مقابله براى موثر و هماهنگ هاى شبكه ايجاد ريزى، برنامه آموزش،
 با بايد كه شوندمي وظايفي انجام درگير مختلف، ارگان و سازمان چندين معموال حوادث مديريت در واقع در .بود نخواهد مسير ها

  .نمايند اقدام آن، با رويارويي جهت در الزم آمادگي و آن اثرات كاهش وقوع، از پيشگيري به نسبت كامل هماهنگي
 مسئوالن توجه مورد تبايس ميبزرگ  يك تجمع وقوع هنگام در جمعيتي حوادث مديريت به مربوط هاي بيني پيش و اقدامات سلسله
  .باشد نواحي مسئوالن و يشهر خدمات ادارات يروسا شهرداران، خصوص به شهر

  باش آماده -3 -1
 صدور با. كند وارد خلل شهر طبيعي روند در است ممكن كه اتفاقي هر وقوع هنگام در اقدام، سريعترين انجام از عبارتست باش آماده 

 در نظمي بي از جلوگيري زمينه در را الزم و اوليه اقدامات بايستي مرتبط هاي مجموعه كليه ي،شهر مسئوالن توسط باش آماده فرمان
  .رسانند انجام به و داده تشخيص شهروندان مال و جان به خسارت و شهري ترافيك روند

  مديريت بحران  -4 -1
  .باشنديم يمقتض اي و الزم ريز موارد يبرا كه است ياماتاقد ياجرا و يهماهنگ ،يسازمانده ،يزيربرنامه از كپارچهي و مداوم نديفرا كي

  ؛حادثه هر ديتهد اي خطر از يريشگيپ .1
  آن؛ عواقب اي شدت اي و حادثه اي هر به ابتال خطر كاهش اي و اثر كاهش .2
  ؛يساز تيظرف .3
  ؛حادثه هر در اقدام يبرا يآمادگ .4
  فاجعه؛ اي زيداميتهد حادثه تيوضع هر به عيسر پاسخ .5
  ؛ حادثه هر اثرات دامنه اي و شدت يابيارز .6
  نجات؛ و امداد ه،يتخل .7
 ؛يبازساز و يتوانبخش .8
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  گستردهتجمعات   -5 -1
نابع م برنامه ريزي و و د نخاص براي دوره زماني تعريف شده اي برگزار مي گرد ند كه در مكان هاييباشاز پيش تعيين شده مي رويدادهاي

، شركت گروهي از افراد در يك رويداد يا فعاليت، در محلي كه تقاضاي استثنايي  گستردهتجمعات ع در واق د كشيد.نپاسخگويي را به چالش خواه
و يا به  براي شركت در آن وجود دارد يا بر روي جامعه و يا خدمات و منابع آن تاثير گذار مي باشد. اين رويداد مي تواند از پيش تعيين شده باشد

را در  منطقه اي خاص و محدود( بيرون و يا درون يك مكان) جمع آوري نمايد. حال اگر اين تجمع از كنترل  طور خود انگيخته عده زيادي از مردم
خارج گردد و شرايط محيطي براي جذب و پذيرش اين عده نامناسب گردد با هجوم افراد در يك زمان و مكان خاص در محل برگزاري و آسيب 

  ديدن عده زيادي حادثه جمعيتي رخ مي دهد.

  حوادث جمعيتي  -6 -1
 پرسنل از ياختصاص يهاگروه توسط نقص و بيع يب ياجرا و پويا و همه جانبه يزيربرنامه با كامل طور به توانيم كه هستند سازانسان يحوادث

  .كرد يريشگيپ آنها از دهيد آموزش

  حوادث مديريت چرخه  -7 -1
 بطور بايد چرخه هاي بخش از يك هر. دهد مي تشكيل را مديريت ريزي هبرنام و سياستگذاري اساسي عناصر حوادث، مديريت چرخه
 ريز مراحل شامل حوادث مديريت چرخه.گيرد قرار مدنظر گذاري سياست در بندي اولويت به توجه با و گرفته قرار بررسي مورد كامل
  :است

 آن زيانبار آثار كاهش يا مخاطرات وقوع از جلوگيري هدف با اقدامات: حوادث از پيش مرحله در پيشگيري.  
 شامل آمادگي. بحران مديريت مختلف مراحل انجام در توانايي افزايش براي است اقداماتي: حوادث از پيش مرحله در آمادگي 

  .است مانور و تمرين منابع، تأمين آموزش، مديريتي، ساختارهايي ايجاد ريزي،برنامه پژوهش، اطالعات، آوريجمع
 در مختلف، منابع از حفاظت هدف با و است بحران وقوع بدنبال العادهفوق و اضطراري خدمات ارائه :حوادث حين در مقابله 

  . باشد مي خسارات گسترش از جلوگيري
 باشد مي عادي شرايط به بحران از پس شرايط بازگرداندن: حوادث از پس.  

  دستورالعمل نيا حوزه  -8 -1
  .آنها متعاقب يها محرك و علل درك گذشته؛ تيجمع ازدحام حوادث از يريادگي. 1
  .حوادث بهتر تيريمد و يزيربرنامه جهت رانيمد يبرا يچارچوب ارائه. 2
 قيطر از جمعيت يمنيا از و ندينما تيريمد را تيجمع ازدحام تا داد،يرو دهندگانسازمان و يبرگزار محل رانيمد به يعمل يرهنمودها ارائه. 3

  .ندينما صلحا نانياطم كار ياجرا روش وضوح
  .تيجمع تيريمد و كنترل يبرا يكنون يقانون مقررات قيتلف.  4
  تيجمع تيريمد جهت يساز تيظرف يبرا راه نقشه كي ارائه. 5
 يبرا تيجمع تيريپردازد. برنامه مد يم ،گردند يساز ادهيپ منيا داديرو كيارائه  يبرا توانديمكه  يروش ها و اقدامات حيسند به تشر نيا. 6
 شود. يبحران  شهرستان / شهر و منطقه در نظر گرفته م تيريهم قرار دادن برنامه مد يرو يبرا زين يبرگزار يهاو مكان ادديرو
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  

  رويكرد يكپارچه به مديريت جمعيت  -9 -1
  :گردد ارائه است شده داده نشان 1 شكل در كه همانطور يريتصو طور به توانديم تيجمع تيريمد يبرا كپارچهي كرديرو

  
 رويكرد يكپارچه مديريت جمعيت  - 1شكل 

 

 

  انواع رويداد
  مذهبي -
  جشنواره  -
  ورزشي -
  سياسي -
- .... 

  جمعيت مورد انتظار
  سن -
  جنس -
  مذهب -
  ادياقشار مختلف اقتص -
  دانش و تجربه محل برگزاري/ رويداد -
- .... 

  انگيزه ازدحام جمعيت
  اجتماعي -
  تفريحي -
  سياسي -
  مذهبي -
  اقتصادي -
- .... 

  مديريت جمعيت
  برنامه ريزي ظرفيت -
 ارزيابي ريسك -

 بهبود برنامه ريزي براي آمادگي -

 حوادثواكنش به وقوع  -

 ارتقاي ظرفيت ها(ظرفيت سازي)  -

 

  محل برگزاري
 دائمي  /موقتي  -

 محدود  / باز -

 عمومي/ خصوصي -

 ظرفيتمقدار  -

- ... 

 ذي نفعان 

 ... /فروشگاه هاي محلي/ كسب و كارها  -

 اهالي محل  -

 )NGOsسازمان هاي غير دولتي( -

  شهرداريمختلف مناطق  -
- ...  
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  مديريت جمعيت  ستاد -2
) ساير بخش ها و سازمانهاي 2، (ها) سازمانهاي مرتبط با شهرداري1تشكيالت اجرايي جهت اجراي اين دستورالعمل در دو سطح (

  امر كنترل جمعيت در ايام خاص مطرح مي گردند: مرتبط در

                                                  يمركز ستاد -2-1
ازدحام جمعيت در ايام خاص در مناطق  از ناشي اضطراري شرايط با مواجه جهت الزم سياستگذاري و ريزي برنامه بمنظور ستاد اين

  تشكيل مي گردد. با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه هاشهرداري 
  :  شامل ستاد اعضاي
   ،)  ستاد رئيس( دارشهر يا رئيس حوزه شهر شهردار

  شهرداري (قائم مقام ستاد)،مديريت بحران 
  شهرداري (عضو ستاد)، معاونت حمل و نقل و ترافيك ندهينما

  ،)(عضو ستاد يشهردارل روابط عمومي و بين المل مديرنماينده 
  شهرداري (عضو ستاد)،خدمات شهري  معاونت ندهينما
  و  ؛ ي (عضو ستاد)شهردار يش نشانآتسازمان  رعامليمد ندهينما
 ،شهرستان( عضو ستاد)فرماندار  ندهينما

 ،شهرستان( عضو ستاد)نماينده رئيس پليس راهور 
  ،شهرستان( عضو ستاد)نماينده مديرعامل شركت آب و فاضالب 

   ،شهرستان( عضو ستاد)نماينده مديرعامل شركت توزيع برق 
 ،شهرستان( عضو ستاد)شركت گاز  رعامليمد ندهينما
 ،مخابرات شهرستان( عضو ستاد)ينده مديرعامل شركت نما

 ،شهرستان( عضو ستاد) احمر هالل تيجمع نماينده
  ،شهرستان( عضو ستاد)دانشگاه علوم پزشكي نماينده مديريت اورژانس 

 مدعو بر اساس شرايط حادثه و نوع موقعيت شهر. ها و بخش هاي ساير دستگاه
 اقدامات انجام جهت در روزهاي تعيين شده و ريزي برنامه جهتخاص و مناسبت هاي ايام  شروع از قبل بايست مي ستادي جلسات* 

  .گردد برگزار العاده فوق
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

 فرمانداري

 ندهينما
رعاميمد
شركت ل

آب و 
فاضالب

 ندهينماشهرداري
شركت 

 عيتوز
 برق

 ندهينما
شركت 
 گاز

 ندهينما
شركت 
مخابرات

 ندهينما
 تيجمع

هالل 
 احمر

 ندهينما
 سيپل

 راهور

 ندهينما
سازمان 
صدا و 

 مايس

 ندهينما
اورژانس 
دانشگاه 

علوم 
يپزشك

 يروسا
كارگروه 

 يها
 تيريمد

بحران  بر

 

  
  
  

  شهرداري مديريت جمعيت مركزي ستاد تشكيالتي چارت    -1-1 -2

  
  
  
  

  
  چارت تشكيالتي ستاد مركزي مديريت جمعيت شهر   -2 -1 -2
  
  

  

شهردار يا رئيس
حوزه 

شهردار(رئيس

ساير دستگاه ها 
با اعالممتناسب 

 نياز 

معاونت خدمات 
 شهري 

معاونت حمل و 
 نقل و ترافيك

و پدافند غير عامل  مديريت بحران
 قائم مقام)(

مديريت روابط مديريت حراست
عمومي و بين 

الملل

يبازرس تيريمد
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  ديريت جمعيتم يمركز ستاد وظايف  -2 -1 -2
  يكل ياستراتژ نييتع -1
  يبخش ودرون يبخش نيب يها يهماهنگ انجام-2
  آموزش و رساني اطالع ، پشتيباني ، يزير برنامه -3
    عملياتي و اجرايي ستاد يعلم و يفن يبانيپشت -4
 و ها سياست و ديده را الزم آموزش دارند دخالت بحران مديريت امر در كه انساني نيروي است الزم ايام خاص شروع از قبل  ساله هر

 مورد لزوم صورت در و شده تشريح آنهاتجهيزات براي  از استفاده نحوه جمله از ها فعاليت انجام نحوه و بحران مديريت هاي برنامه
 يمختلف يشهابخ راستا نيهم در. گردد اجرا و تهيه ساله هر شده بندي زمان هاي برنامه اساس بر نيز كار اين. گيرند قرار تمرين

 ريسا و كارشناسان موقع به اعزام با يستيبا زينشهرداري  مناطق يطرف از. ندينما يهمكار شده، ليدخ اجرا و يزير برنامه در يستيبا
  . ندينما مشاركت و يهمكار طرحها نيا راندمان شيافزا و يبخش اثر جهت در يآموزش يها برنامه به روهاين و عوامل

  
  تفكيك بهشهرداري  مركزي ستاد وظايف شرح -2-1-2-1

  شرح وظايف  عنوان

1  
  رياست حوزه شهردار
(با توجه به نوع  و شدت 
حادثه به عنوان يكي از 
  موارد زير اقدام نمايد)

 (شهردار) جانشين مديريت مركز فرماندهي  

 نظارت بر حسن اجراي عمليات و حمايت و پشتيباني مدير عمليات  

  شهرداري 2
  ن)(مديريت بحرا

  مديريت مركز فرماندهي طبق اعالم و ابالغ شهردار 

 هماهنگ كننده اعضاء مركز فرماندهي  

 در  تيجمع تيريمد يهاازيبررسي و پيشنهاد راهكارهاي تخصصي و جديد در امر فعاليتهاي مرتبط با ن
 تجمعات به ستاد مركزي

 آن و ارائه گزارش اقدامات هماهنگي و پيگيري در برگزاري ستاد مركزي و پيگيري مصوبات 

 فعال نمودن شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر مشهد در صورت نياز  

 هماهنگي جهت برپايي كليه دوره هاي آموزشي مرتبط با پرسنل برنامه ريزي و 

  و مسئوالن مربوطه متوليان همكاري  مانورها و رزمايش ها باسازماندهي  

 بله و تعيين استراتژي كلي (نوع ماشين آالت، تجهيزات، ..) و ارائه به ستاد مركزيتهيه و تدوين برنامه مقا 

 زمان تجمعات در شهري  ياضطرار اتيمراكز عمل يفعال ساز ياستاندارد برا ياتيعمل يروش ها جاديا
  گسترده

 ههماهنگي با ساير معاونتها ، مديريت ها و سازمانهاي ذيربط در امور حوداث غير مترقب 
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

3
  شهرداري 

(معاونت حمل و نقل و 
  ترافيك)

  

 هماهنگي و پيگيري جهت آماده بودن مركز كنترل ترافيك جهت استقرار مسئولين امر در ستاد فعاليت 

  هماهنگي و پيگيري جهت عالمت گذاري و اعالم فهرست خيابان هاي تردد ممنوع در اطراف محل
 تجمعات

 م هاي هشدار دهنده از تابلوهاي اطالع رساني سازمان ترافيك با هماهنگي و پيگيري جهت اكران پيا
 هماهنگي مديريت روابط عمومي و بين الملل

4
  شهرداري 

(مديريت روابط 
  عمومي و بين الملل)

 تشكيل ستاد خبري مديريت بحران در محل حادثه  

  اكران برنامه هاي هماهنگي و پيگيري جهت توزيع بروشورها ، ويژه نامه ها و نشريات و همچنين
 تلويزيوني

  استفاده از زيرنويس برنامه هاي تلويزيوني و پيامهاي راديويي جهت انتقال پيام هاي آموزشي شهروندي و
  همچنين انجام مصاحبه با مسوولين امر

 بهره گيري از بيلبوردها و تلويزيون هاي شهري جهت انتشار اطالعيه ها و پيام ها 

 ت حراست و صدا و سيما به منظور كنترل و نظارت بر فعاليت خبرنگارانهمكاري با مديري  

 انتشار لحظه اي اخبار و تصاوير موثق در رسانه هاي خبري و فضاي مجازي  

5
  شهرداري 

(معاونت خدمات 
  شهري)

  

  حضور در مركز فرماندهي و مسئول هماهنگ كننده حوزه معاونت مربوطه  

 تيباني، آمادگي و عملياتيهمراه داشتن چك ليستهاي پش  

 ن آنهابر كليه سازمان هاي حوزه خدمات شهري و ايجاد هماهنگي مياارت نظ  

  مديريت حراست6

 حراست فيزيكي از ساختمانها و تاسيسات شهرداري  

 نظارت و كنترل بر اجراي كامل حلقه حفاظتي با هماهنگي با فرماندهي بحران  

  سلسله مراتب فرماندهي و كنترلتعيين و رعايت  

  صحنه حادثه (خودرو فرماندهي صحنه)برقراري  امنيت مركز فرماندهي و مركز عمليات  

  نظارت و كنترل بر رفت و آمد نفرات حاضر در محل رخداد و مركز فرماندهي و كنترل بر سوء استفاده
  هاي احتمالي در بخشهاي مرتبط
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  
 شرح وظايف ستاد مركزي شهر به تفكيك -2-1-2-2

  شرح وظايف  عنوان 

  شهرستانفرمانداري 1

 سات ستاد مركزيحضور فعال در جل 

  هماهنگي با ساير نهادها و سازمانها به جهت همكاري مشترك در فعاليتهاي مرتبط با مديريت جمعيت
  تجمعات

  براي عمليات امداد و نجات در صورت هر  دولتو شهرها براي بسيج منابع الزم از ديگر  ستاد هماهنگيايجاد
  گونه حادثه فاجعه بار / اورژانس

 منطقه اي براي ظرفيت سازيسئوالن شهري و تيباني منابع الزم به مارائه پش  
 معرفي نماينده به ستاد اجرايي  

  انجام وظايف محوله براساس شرح وظايف دستگاهي   شهرداري2

  جمعيت هالل احمر3

 حضور فعال در جلسات ستاد مركزي 

 ه در تجمعاتاعالم ظرفيت ماشين آالت و تجهيزات و نيروي انساني قابل استفاد 

 كمك به جستجو و نجات و ارائه كمك هاي اوليه در موارد اضطراري  
 .كمك به توزيع امداد و بازيابي 
 و اورژانس علوم  مشهد يتجمعات با شهردار تيريمرتبطه با مد يتهايفعال ييدر اقدامات اجرا يهمكار

  پزشكي 

 پرسنل امنيتي و غيرهبرنامه اي براي آموزش كمك هاي اوليه به داوطلبان ،  

 معرفي نماينده به ستاد اجرايي 

  شهرستانپليس راهور 4

 حضور فعال در جلسات ستاد مركزي 

 برنامه ريزي بمنظور ممانعت از پارك خودروها در معابر پرتردد و كم عرض 

 همكاري با پرسنل ستاد اجرايي و عملياتي در عمليات و اعمال محدوديتهاي ترافيكي 

  سلسله مراتب فرماندهي و كنترلتعيين و رعايت  

 معرفي نماينده به ستاد اجرايي 

5
  اورژانس علوم پزشكي

  
  

 يحضور فعال در جلسات ستاد مركز 

  ساله براي بهبود در امكانات و خدمات پزشكي اورژانس (چه امكانات، چقدر، در كجا،  5يك نقشه راه تعيين
 غيره) چه كسي تامين مالي خواهد كرد و

  (تاثير آب و هوا، عوارض زمين، .. و غيره) در طول مراسم هاثبت گزارش مشكالت پزشكي 

شركت هاي (آب ، 6
  برق، گاز، مخابرات)

 حضور فعال در جلسات ستاد مركزي 

  هماهنگي و پيگيري فعاليت اعضاء ستاد اجرايي در محل تجمع 
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  كنترل سوانح  -2-1-2-3

  اتاق كنترل   - 1
ارشد افسران  بيشترباشد. او بايد توسط  سانحهاتاق كنترل براي رسيدگي به  متصديمنطقه مربوطه بايستي ترين مقام ارشد يياجرا

مساعدت گردد. نقش ها و مسئوليت هاي عمده هر يك از ، روابط عموميخدمات آتش نشاني و پزشكي، خدمات ، گروه راهور پليس
  هاي بعدي اورده شده است:ماموران ستاد فرماندهي در پاراگراف 

  كنترل سوانح پرسنل نقش ها و مسئوليت هاي  - 2

نياز به  در دسترس بودن و تامين منابع؛ درمورد جمعيتمديريت يكپارچه  دستگاه هاي مربوطه جهتهمه  با همفكرياطالعاتي را  -
شرايط آب  و نياز به سيستم هاي ارتباطي؛دسترسي  امداد، و غيره؛ پايگاه،  سانحهاصلي  پايگاههمچون منطقه عملياتي،  يامكانات

  كسب كند؛ ،باشدوضعيت مورد نياز مي بهبراي پاسخ  را كههر گونه اطالعات ديگري  و و هوايي منطقه
  را بر اساس اطالعات و منابع موجود تعيين نمايد؛ اهداف و استراتژي ها -
اشد، ارزيابي كند و با كمك پليس ا اگر موردي در محل حادثه بالزامات مورد نياز براي حفاظت از نظم و قانون، ترافيك و غيره، ر -

  ؛نمايدنظم و ترتيب را ايجاد  راهور و پرسنل حراست و بازرسي
  و مقياس سانحه ايجاد كند؛ حوزه نظارتمناسبي با واحدها / واحدهاي فرعي عملياتي بر اساس پاسخگوي سازمان  -
ستاد فرماندهي بايد تنها يك  باشد، حتي اگر سانحه مربوط به چند محدود قانوني را در يك محل مناسب ايجاد كند.اتاق فرماندهي  -

  استفاده شوند.اتاق فرماندهي. حتي يك ون سيار با تجهيزات ارتباطي كامل و پرسنل مناسب ممكن است به عنوان داشته باشدوجود 
  داشته باشد؛ حادثه اجرائيبرنامه  اماده بودن ازاطمينان  -
طمينان حاصل كند و مطمئن شود كه اعضاي تيم در مورد عملكرد فعاليت هاي مختلف به ازاي برنامه اقدام در حادثه ا از آماده سازي -

ن ياو همه موارد به جر خواهند شدبررسي مذكور رد اساعت مو 24، اطمينان يابد كه درهر توجيه شده اند دستور عملياتيهر 
  ؛فتادخواهد ا

  زي در فواصل زماني منظم برگزار مي شوند.ريكه جلسات برنامه شود مطمئن -
  .وجود داردكه اقدامات ايمني مناسب براي پاسخ دهندگان و جوامع آسيب ديده در محل  مطمئن شود -
  ؛ وجود داردبه كار در فعاليت هاي پاسخ سازمان هاي مشغول و  بين تمام بخش ها يكه هماهنگي مناسب مطمئن شود -
  كنند؛ي فرماندهي را دنبال مي گردد و اطمينان حاصل شود كه آنها زنجيره تائيد استقرار داوطلبان و ساير پرسنل -
  اجازه انتشار اطالعات به رسانه ها را بدهد؛ -
  ؛نمايدتوصيه  مسئوالن ذي ربطكند و اقدامات مناسب جبران خسارت از شكايت را بشكايت هاي عمومي را بررسي  -
 مناسبهاي آسيب ديده به درستي و به شيوه هاي اجتماعي مستقر درمكانر سازمانكه سازمان هاي غير دولتي و ديگ مطمئن شود -

  باشند ؛در حال كار مي
  



      
 
 

14 

 

  

  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  مسئول اجرايي هاي نقش ها و مسئوليت   - 3
سازمان هاي خصوصي (سازمان هاي غير دولتي، و غيره) و ، مانند پليس، برق، پزشكي  هيك ليست از ادارات مربوط نگهداشت  - 

  هاي مختلف.آنها در مكاننمايندگان 
  ؛يارتباط با همه سازمان هاي مربوطه از جمله نيروهاي مسلح و ادارات دولت در دستور قرار دادن - 
  شناسايي مشكالت بين سازماني كنوني يا بالقوه. رايبدر حال انجام نظارت بر عمليات   - 
  ؛ها سازمانبا ساير  كتمشارنحوه  در موردريزي و ارائه اطالعات شركت در جلسات برنامه - 
  درخواست پرسنل پشتيباني در صورت لزوم؛ - 
  ؛هاآندر مورد ورود همه سازمان هاي دولتي و غير دولتي و منابع ستاد مركزي نگه داشتن مطلع  - 
  ؛ستاد مركزيهمه نهادهاي دولتي و غير دولتي با  دهيگزارش توجيهي كمك در سازماندهي جلسات - 
  است.شده اختصاص داده ستاد مركزي ه توسط انجام ساير وظايفي ك - 

  اش سپرده گردد. فهياز وظ شيب يمتصد كيمختلف ادغام نگردد، بلكه به  يقسمت ها فيدقت شود كه وظا ديبا ****
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  اجرايي وظايف ستاد  -2-2
  :تقسيم مي گرددسترده رائي جهت مديريت جمعيت به سه سطح پيش، حين و پس از تجمعات گوظايف ستاد اج

  : برگزاري تجمعاتپيش از :  2-2-1
جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، سطح  از اقداماتي كه بمنظور عبارتست برگزاري تجمعات مجموعه اقدامات پيش از

  .بول كاهش مي دهدبا مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل ق خطر پذيري جامعه را ارزيابي نموده و
شرح ذيل ميبه آن حوادث در تجمعات  كاهش يا جلوگيري و شرح وظايف و مجموعه اقدامات ستاد اجرايي پيش از بحران بمنظور

  باشد:  
  

  شرح وظايف  مسئوليت اجراء

1

معاونت خدمات و
 

مح
طي

يز 
ست
 

شهر
  حوزه معاونت  ي

 تمال تجمع افراد در ايام خاص در آنها زياد مي مطالعه و بررسي جهت شناسايي خيابان ها و معابري كه اح
  باشد.

  تقسيم وظايفو برگزاري جلسات هماهنگي با حضور كليه اعضاء زير مجموعه جهت بررسي 

 برنامه ريزي و پيش بيني جهت تامين نيروي انساني مورد نياز 

 هماهنگي جهت اجراي مانورهاي پيش از برگزاري تجمعات  
 شروع تجمعاتقبل از  وسايل و تجهيزات بازرسي و در صورت نياز تعميراتي، آماده ساز  
  آماده به كار بودن كليه ماشين آالت و تجهيزات پيش بيني شده بصورت كامل و ارزيابي و كنترل ميزان

  آمادگي آن ها
 اولويت بندي معابر 

 رهايمس از روشن بودنطمينان ا  
  بندي اقدامات مدنظر در عمليات در سطوح مختلفاولويت 
 مكتيبا ن رهايپوشش مس(بايد تعداد كافي از امكانات استراحت و رفع خستگي در مسير وجود داشته باشد 

 )متناسب با محليها
 )تامين غذا، زباله / زباله، آب آشاميدني،سيستم تخليه فاضالبمسائل زيست محيطي (سر و صدا، بهداشت ،( 

  و غيره)
  ابانهايدر خ يقانون ريغ يساختارهاحذف  ؛ يضرور ريغ يمغازه هاممنوع كردن   
  جمع بندي كليه پيام هاي آموزشي شهروندي ارسالي از سوي سازمان ها و مناطق و ... جهت در اختيار

  دادن به معاونت فرهنگي و اجتماعي و مديريت روابط عمومي و بين الملل

2

 سازمان آتش
و  نشاني
ايمنيخدمات
  

 مورد نيازوسايل و تجهيزات امدادي ش بيني و تداركپي 
 ايجاد بانك اطالعات شهري در خصوص مناطق پرخطر 
 سوزيدر برابر آتشيمنياياستانداردهاياجرارعايت  
 رد و آنها از نوع وجود دا يدر نقاط كنترل بحران ياز كپسول آتش نشان يحاصل شود كه تعداد كاف نانياطم

  باشند. ياستفاده م يمناسب (آب / فوم / پودر) برا
 ساير سازمان ها و واحدهاهماهنگي عملياتي با  مشترك وانجام مانورهاي 
  و پيشگيري از حوادث در تجمعات گسترده  بروشورهاي آموزش ايمنيهمكاري در تهيه و تدوين 
 شي جهت پرسنل خدمات شهري همكاري جهت برگزاري دوره هاي آموز 

 در مكان، در دسترس باشد ديبا هياول يكمك ها تيو ك ينشان رآتشياز ش يتعداد كاف.  
 يسوزو آتشيمنيا زاتيتجه من،يا ينگهدار تي(وسائل فرار، محاسبات ظرفيآتش سوز ياطياقدامات احت(  
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

 دنگرد يگذار برچسب وضوح بهمنابع  و باشد منيا سوخت يساز رهيذخ  
 تهيه، تدوين و ارسال پيامهاي آموزشي و شهروندي مرتبط به روابط عمومي جهت اجرا 

  و گزارشات اقدام صورت گرفته مانورهاي فعال،،  گرفتگي حريق و برقدر برابر برنامه هاي ارزيابي ايمني  

3

مديريت 
نظارت بر 

امور خدمات 
  شهري

 مناطق يهايبا  شهردار يهماهنگ  
 اساس دستور معاونت مربوطهبر  رويو ن زاتيتابعه معاونت به منظور اعزام تجه يبا سازمانها يماهنگه  
 اتيعمل يو اعالم گزارش به فرمانده ياعزام زاتينظارت بر عملكرد تجه  

4
سازمان 

 تيريمد
  دپسمان

 بر اساس درخواست معاونت مربوطه زاتيآالت و تجه نيعزام ماشا  
 سطل زباله، زمانبندي جمع آوري زباله، برنامه هاي بازيافت) زائد (پيش بيني مديريت مواد  
  نشانه گذاري هاي واضح و قابل خواندن در تمام مسيرها  اتعداد زيادي از سطلهاي زباله بقرار دادن  
 ارد.وجود ند يزيسطل لبر چيدفع زباله به طور منظم وجود دارد و ه تيحاصل شود كه  فعال نانياطم  
 (محل، تعداد آنها براي مردان و زنان، زمانبندي تميز كردن، و مسئوليت و غيره) توالت ها  

سازمان 5
  فردوسها

 در شرايط خاص معاون مربوطه از طرفبر اساس اعالم  يسازمان زاتيو تجه روياعزام ن  

سازمان 6
  سبز يفضا

 معاون مربوطه از طرفبر اساس اعالم  يسازمان زاتيو تجه  روياعزام ن  

7

ك
معاونت حمل و نقل و ترافي

  

سازمان 
  ترافيك

  
  
  
  

 چراغ هاي راهنماي و دوربين هاي نظارتيي تجهيز اكيپ هاي تعمير ونگهداري پيش بين 
  پيش بيني تمهيدات الزم براي اعالم توقف ممنوع در حاشيه معابر براي ساعات خاصي به جهت تسهيل

  و مرور توسط پرسنل خدمات شهري مناطق  عبور
 به محل حادثه يمنته يرهايدر مس كيشده از قبل به منظور رفع ترافنيتدويبرنامه هايسازادهيپ  
  شما اينجا هستيد" هاي كليدي، راه ها، ساعات كار، وعالمت محل برگزاري با مكانهاي نقشه" بايد در  

  نقاط مختلف واقع گردد.
 موزش ديده مجهز گردد.اتاق كنترل بايد به صورت مناسبي با پرسنل آ  
 نيمستقر در مجاورت دورب يتيو پرسنل امن ياتاق كنترل مركز نيب ديبا شهيهم ميارتباط مستق نكيل 

  مدار بسته در دسترس باشد. يها
 تهيه، تدوين و ارسال پيامهاي آموزشي و شهروندي مرتبط به روابط عمومي جهت اجرا  
 ي به بيمارستان هاي اطراف اراز محل برگز مسيرهاي اضطراري تعريف واضحي از  
  را نگيپارك يفضا در هينقل ليوسا حركت كهراهور ( سيپل با ميس يب ارتباطاتبا  يبان دهيد يبرجهاايجاد 

 مشاهده يبرا خودرو، يها شماره ييشناسا يبرا يچشم يها نيدوربنصب  و ) داشته باشيدكنديم كنترل
   هينقل ليوسا قفتو منطقه در كيتراف ميتنظ و
 ركينگ به طور منظم قبل از رويدادبازديد / بررسي فضاهاي پا  
 عابر ، ايستگاه اتوبوس، تقاطع جاده ها وگذرگاه هاي محاسبه نياز به نيروي انساني در فضاهاي پاركينگ

  پياده
 ممنوع كردن ترافيك خودرويي در جاده هاي خاص در اطراف اين رويداد  
  در و همان ها را ؛  ونيزيكانال تلو ،يمحل يدر قالب جزوات، انتشار در روزنامه ها ريمس ينقشه هاتوزيع

  .ديقرار ده يديكل يهادر مكان يموقت واريد
 رهايمس از روشن بودنطمينان ا  
 ت يك طرفه را در اگر جاده هاي منتهي به / از محل برگزاري باريك و فاقد جداكننده هستند، تنها حركا
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  نظر بگيريد
  يمحل افراد براي استفاده داديرو از قبل روز چند كيتراف كنترل طرحمعرفي   
  فضاي پاركينگ مورد نيازارزيابي   
 و غيره) يمديريت ترافيك درمحل (جايي كه تحويل بار در ان صورت ميگيرد، هر پاركينگ  
  پيامهاي اطالع رساني ارسال مطالب و محتواي آموزشي و  

سازمان 8
  اتوبوسراني

  برنامه ريزي استفاده حداكثري از ظرفيت جهت سرويس دهي مطلوب به شهروندان بمنظور كاهش تردد
 وسايل شخصي و تسريع آمد و شد 

 ري پيش بيني پيمانكار و تجهيزات مورد نياز سازمان اتوبوسراني و پايانه هاي اتوبوسراني جهت تخليه اضطرا
 افراد در ايام خاص

 يمورد بهره بردار يدور از محل برگزار يفاصله معقول كيدارد كه در  ازين يحمل و نقل عموم ستميس 
  ) يبه محل برگزار مياز هجوم مستق لوگيريج (گردد.  يمنته

 باشد و بايد به وضوح مسير ورود و  خصوصي بايد بزرگ / محل برگزاري انتهاي سيستم حمل و نقل عمومي
  خروج مشخص شده باشد

  نهاي كليدي امد اتوبوس بين مكآ خدمات رفت ومعرفي  
 پيش بيني اكيپهاي رفع نقص ويژه جهت اقدامات به موقع  
 تهيه، تدوين و ارسال پيامهاي آموزشي و شهروندي مرتبط به روابط عمومي جهت اجرا  
 حتواي آموزشي و پيامهاي اطالع رساني ارسال مطالب و م  

سازمان 9
  تاكسيراني

 هماهنگي جهت استفاده حداكثري از كليه تاكسي ها در سطح شهر 

 آموزش رانندگان در خصوص لزوم رعايت موارد ايمني در زمان تجمعات گسترده  
 ت اجراتهيه، تدوين و ارسال پيامهاي آموزشي و شهروندي مرتبط به روابط عمومي جه  
  ارسال مطالب و محتواي آموزشي و پيامهاي اطالع رساني  

سازمان قطار 10
  شهري

 برنامه ريزي و پيش بيني افزايش ساعت كاري قطارها به جهت سرويس دهي جهت حمل و نقل عمومي  
  ارسال مطالب و محتواي آموزشي و پيامهاي اطالع رساني  

11
سازمان حمل 

و نقل بار 
  درون شهري

 معاون مربوطه نياز مادگي جهت اعزام تجهيزات و نيرو بر اساس اعالم ا  

مديريت روابط 12
  عمومي و بين الملل

  اطالع رساني الزم و بموقع در رسانه ها جهت آگاهي و ايجاد زمينه همكاري و مشاركت مردم  
  در ستاد اجرايي137حضور نماينده روابط عمومي (مركز (  

  ينقطه گره كيبه عنوان  توانديكه م يكس ،ي/ محل برگزار داديرو يعات برااطال يمتصد كياختصاص 
 پرسنل رسانه عمل كند. يتماس برا

 ياز قرار دادن خودشان در معرض خطرات يريجلوگ يارائه حداقل آموزش به پرسنل رسانه در مورد چگونگ 
 حادثه است كيكه مربوط به پوشش 

 يو اجتماع يكيالكترون يرسانه ها ياها بر هيها و رو استيتوسعه س   

  دريافت مطالب آموزشي و پيامهاي اطالع رساني از دبيرخانه ستاد اجرايي جهت انجام مراحل بعدي و اطالع
  رساني عمومي 

اورژانس دانشگاه 13
  علوم پزشكي

  يه، بيمارستان ، مراكز بهداشتي اولليامكانات و ظرفيت بيمارستان هاي مح، جزئيات تماسدر دست داشتن
 ها سيار، كاركنان آماده به كار و غيره.

 تجهيزات پزشكي (تعداد تخت ها، تجهيزات در دسترس و غيره)، كاركنان (تعداد اماده نگه داشتن اطالعات
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

پزشكان، جراحان، پيراپزشكان، پرستاران و غيره و تخصص آنها)، تعداد آمبوالنس هاي در دسترس (با / 
 و مكان آنهابدون پشتيباني) 

 برانكاردها، سيلندرهاي اكسيژن و غيره، ترس بودن داروز در دساطمينان ا  
 تلفن هاي عمومي اورژانس براي بازديد كنندگان جهت ارتباط با پرسنل ن/خطوط تلفني مستقيم با مديرا

 پزشكي
 تمام با مهم يها جشن/ يدادهايرو فصول طول در يبرگزار محل در مجهز كامال يپزشك واحد كاستقرار ي 

   نجات امكانات
  بدون انسداد هستندراه هايي كه هميشه (هامكان مناسب براي آمبوالنس شناسايي(  
 وعيش و تلفات تيريمد ساختن برجسته با خصوص به را خود بحران تيريمد برنامه ديبا ها مارستانيب همه 

  .دهند توسعه يماريب

  و سيماصدا سازمان 14

 ضور فعال در صحنه تجمعات گستردهح 

  پيش بيني ، تهيه و تدوين برنامه تلويريوني وراديويي بمنظور ارتقا سطح فرهنگ شهروندي در حوزه
 فعاليتهاي مرتبط با آمادگي در زمان حوادث

 قوه كاهش اثرات حوادث ارائه دهد بنابرين رسانه بايد تبليغات گسترده اي براي بايدها و نبايدها و مزاياي بال
  كندجامعه آنها را قبل، در طول و پس از وقوع حوادث دنبال مي

  شرح داده شودمردم بايد در مورد دستورالعمل هاي استاندارد به.  
  بين رسانه ها و تمام نهادهاي دولتي و غير دولتي  ري كاملهمكاداشتن  
 ع رسانه اي  (تلويزيون، راديو، چاپ و غيره) براي انتشار اطالعات به بازديد استفاده از تركيبي از مناب

  كنندگان
 داديپرسنل رسانه در طول رو يمنطقه اختصاص داده شده برا كي جاديا .  
  همكاري با شهرداري و ساير نهادهاي مرتبط جهت تهيه برنامه ها و تيزرها و عناوين تهيه شده در مورد

 د مدت براي مديريت بحران و اقدامات امدادي سياست هاي بلن

  اجرائيات مديريت15

 در صورت بروز حادثه، ايجاد رينگ حفاظتي در اطراف محل حادثه با نظر و  تاييد فرماندهي  
  هماهنگي با نيروي انتظامي و راهور  به منظور حضور و ايجاد رينگ حفاظتي گسترده در صورت نياز و

  اعالم فرماندهي
 اد امنيت جهت حضور مديران ارشد در محل حادثه و مركز فرماندهي با همكاري نيروي انتظامي در ايج

  صورت نياز و صالحديد مركز فرماندهي
 مديريت بحران  گزارش همه نهادهاي دولتي و غير دولتي با توجيهي كمك در سازماندهي جلسات  
 يوطه از جمله  نيروهاي مسلح و ادارات دولتارتباط با همه سازمان هاي مرب در دستور قرار دادن  
 همكاري با مديريت حراست در خصوص تامين امنيت مركز فرماندهي و صحنه عمليات  

  مديريت حراست16
  فهرست فروشندگان مواد غذايي مورد تاييدتعيين  
  هاي خصوصي) امنيتي (جزئيات صدور مجوز، در مورد سازمان و نيروهاي استقرار سازمان هاهماهنگي در  
  در يك مسير  بودن وجودمحركت افراد برجسته، مقامات عاليرتبه خارجي و ديپلمات ها بايد در صورت،

  .اضطراري استفاده كنيد  /جداگانه باشد. در غير اين صورت ، از مسيراجرايي 

  پليس راهور17

 و غيره) يگمديريت ترافيك درمحل (جايي كه تحويل بار در ان صورت ميگيرد، هر پاركين  
  حفظ نظم و امنيت عمومي براي پيشگيري از افزايش تدريجي خسارات و تلفات ، حفاظت از اموال ، به

 حالت اول برگرداندن وضعيت عادي به محيط
  شركت در جلسات اماده سازي براي برگزاري يك تجمع گسترده  
  باشد. قابل پيش بيني ميحفظ آمادگي در هر وضعيتي، به ويژه زماني كه ازدحام جمعيت  
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  طيشرا ينيب شيپ ايو  يابيارز يو برا ياتيماموران عمل يمنياز ا نانياطم يبرا ياقدامات هيتوسعه و توص 
  آن به طور منظم  يو بررس منيخطرناك و ناا

 ازيبه اندازه مورد ن ياختصاص يها تيو مسئول ارانيدستواست خدر   
  تجمعات  يبرگزار يبرا يمكان طيراش يماده سازآ يجلسات برا يزيردر برنامهو همكاري شركت  
 به ي و اطالع رساندر درون منطقه ي) در صورت رخ دادن حادثه ا( حادثه رخ داده اتيجزئ بدست اوردن

  مقامات مربوطه 
 ديو ارائه نما يزمان ممكن بررس نيمحل را در متناسب تر يمنيطرح ا.  
 يو حوزه بهداشت و درمان و سازمان آتش نشان يشهردار يحراست و بازرس يروهاينبا  يهمكار  
 دستگاه ها به انجام رساند. ريبا سا يمحوله را در ارتباط و همكار يفيوظا ريسا  
 نظم و ترتيب نيروها شبرديپ جهت در بحران تيريمد مانور انجام وپرسنل  استقرار از مانور انجام  
  پيش بينيخروج وسائط نقليه (طرح حمل و نقل براي ترافيك محل و محل و ا هدسترسي كنترل 

  پاركينگ)

18
شركت آب و فاضالب 

  شهري

 (محل، منابع) در دسترس بودن آب قابل شرب 
  اطمينان از كافي بودن تأمين آب آشاميدني و امكانات بهداشتي جداگانه براي خانمها و اقايان (با نشانه

در تمام اند با دقت انتخاب شده  ي كهدر تعداد زيادي از نقاط المتهاي مشخص)گذاري هاي روشن و ع
  مسيرها براي جلوگيري از ازدحام بيش از حد در هر يك از اين مسيرها.

 و دائر گردند.ساخته  دياز مخازن آب با يتعداد كاف  

  شركت توزيع برق19

 مانورهاي ،  گرفتگي و آتش سوزي و حوادث ثانويه برقدر برابر  مربوطه ايمني تجهيزات برنامه هاي ارزيابي
 و گزارشات اقدام صورت گرفتهفعال،

 پيش بيني روشنايي و برق اضطراري  
 از  و دور محل هاي جدا در ،اطمينان حاصل شود كه ژنراتور، جعبه هاي توزيع، قطع كننده هاي مدار

  امنيت كافي وجود داشته باشد.هستند. در صورت لزوم ،بايد نرده وعناصر جمعيت
 كه در مسير حركت هاي جمعيت مي ايند هاي برق، سيمها(كابل  قطع برق به حداقل رساندن مخاطرات (

  و اطمينان حاصل شود كه آنها پوشيده شده اند.
 حفاظت گردند. يياب وهوا ريياز تغ نيهمچن ديبا يكيلوازم الكتر  
  درستي قرار گيرد.كانال سيم پوش  ال دركامكابل كشي بايد ايمن باشد و  

  جمعيت هالل احمر20

 (تعداد مورد نياز، محل، آمبوالنس، تجهيزات) ارائه كمك هاي اوليه / پزشكي  
  داشتن ليستي از امدادگران و اعضاي جامعه دفاع مدني كساني كه تحت آموزش كمك هاي اوليه، آموزش

  و آموزش حمل بازديدكنندگان ناتوان قرار گرفته اند.  (CPR)  احياي قلبي ريوي
  در نقاط مختلف  تا آنجا كه ممكن استتعدادي از جايگاه هاي كودكان گم شده و ارسال كمك هاي اوليه

 واقع شوند.
 مالي هاي كمك طريق از يا قابليت/ ظرفيت ايجاد در خصوصي بخش و جامعه هاي بخش تمام درگيركردن 

  اجتماعي تخدما يا/  و
 تماس آمبوالنس هاي آماده به كار با كاركنان آموزش ديده براي مراقبت اضطراري  
  مختلف جهت امداد رساني يها بخش كاركنان و پزشكانتجهيز ، اموزش و آماده سازي  
 اجتماعي و خدمات بهداشت رواني براي بازماندگان حوادث(باليا) است - تنظيم پشتيباني رواني.  
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  : تجمعات گستردهو پس از حين :  2-2-2
  

  شرح وظايف   مسئوليت اجرا

مديريت بحران   
  شهرداري

 پس از اتمام تجمع  خاص اميارائه گزارش از عملكرد ستاد در ا نيتدو  

1
سازمان آتش نشاني و 

  خدمات ايمني
  

  حضور نماينده در مركز كنترل ترافيك 

 تمالي حوادث اح در اتخاذ تدابير الزم جهت همكاري 

 و مناطق حادثه خيز و پر خطر در داخل و اطراف محل متصرفات گوناگون  ،بازديدهاي ايمني از اماكن
 برگزاري مراسم

 حوادث ناشي از تجمعات گستردهعملياتي در زمان وقوع  فراخوان نيروهاي 
  در موارد خاص نجات  امداد واتخاذ تدابير الزم جهت عمليات هاي 
 ر نيروهاي كارگري وكارشناسي در محدوده براساس اولويت هاي تعيين شدهاعالم حضو 

2
سازمان حمل و نقل و 

  ترافيك
  

  آماده بودن مركز كنترل ترافيك جهت استقرار مسئولين امر در ستاد 
  با همكاري روابط عمومي و بين الملل شهرداري و اعالم مستمر وضعيت ترافيكي معابر در هنگام حوادث

  سيما  صدا و 

  جهت كنترل جمعيتهماهنگي با راهنمايي و رانندگي در جهت انسداد معابر مورد نياز 
 اعالم وضعيت معابر شلوغ درخصوص انتخاب مسير 
 تياز حد جمع شيآزاد كردن فشار ب يبرا نيگزيجا يرهايداشتن مس  

 آمادگي بهره برداري از كليه دوربين هاي تعبيه شده در سطح شهر 
 كنترل ،برگزاري محل انتخاب در كيتراف انيجر و نگيپارك موجود، نقل و حمل امكانات گرفتن نظر در 

  ياضطرار هيتخل نيهمچن و ت،يجمع
 يديكل زمان و محل انتظار، مورد حضار تعداد داد،يرو الزامات مورد در را كيتراف كنترل ميت ياعضا 

  .ديينما اگاه داديرو
  ها اتوبوس و ها لياتومب) دوسوم( 3/2 يبرا نگيكپار يفضاهاشناسايي   
 و يا با  معلول/ مسن افراد يبرا( نقل، و حمل ليوسا گريد توسط ديبا هينقل وسايط اخرين محل توقف

  . گردد تيحما يبرگزار محل سمت راي رفتن بهب) شرايط خاص
 منظم طور به نگيپارك يفضاها يبررس/  ديبازد   

  يسازمان اتوبوسران3

 منصرف آن از استفاده از را آنها تا ديريبگ نظر در يخصوص هينقل ليوسا يبرا باال نگيپارك شارژ نهيهز 
  .ديساز
 ديريبگ نظر در نيمع حد از شيب توقف از كردن منصرف يبرا باال توقف شارژ نهيهز.  
 ديكن فراهم اتوبوس ستگاهيا/ يرهايمس در ييها پناهگاه.  
 ريمس كي ،در بودن موجود صورت در ديبا ها پلماتيد و يخارج رتبهيعال مقامات ه،برجست افراد حركت 

 . ديكن استفاده ياضطرار/  ييراجرايمس از ، صورت نيا ريغ در. باشد جداگانه
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  سازمان تاكسيراني4

 اردو دينبا كه يمناطق وضوح به. ديساز اگاه داديرو زمان رامونيپ در ريمس يزيربرنامه درباره مردم را 
  .ديكن ذكر را رهيغ و طرفه كي مناطق شوند،

 ديريبگ نظر در داديرو از قبل روز چند يمحل مردم يبرا را يا ارانهي/ گانيرا يوامد رفت خدمات يمعرف 
 ينم ريغافلگ كنند، يم استفاده خود هينقل ليوسا از كه يحال در  كطرفهي/ يورود راه در آنها نيبنابرا
  .شوند

 شود داده شينما مختلف نقاط در است ممكن كه آنجا تا اتوبوسها/ ي شهريقطارها از خروج/  ورود.  

  سازمان قطار شهري5
 دارد وجود حركت در اختاللجلوگيري از  يبراهاي باز  يدسترس و نگيپارك كه شود حاصل نانياطم.  
  ارتباط با ستاد مركزي كنترل مديريت جمعيت و مديريت بحران  

 گي در استقرار نيروهاي امنيتي و پزشكي و آتش نشاني در محدوده ايستگاه هاي شهري ايجاد هماهن  

مديريت روابط عمومي و 6
  بين الملل

      اطالع رساني عمومي از طريق تهيه پرده نوشته، بنرهاي آموزشي ،تلويزيونهـاي شـهري، زيرنـويس هـاي
 تلويزيوني و پيامهاي راديويي

 رد بهداشتي خود و محيط با اطالع رساني هاي به موقع تشويق شهروندان به رعايت موا  

  137حضور نماينده در مركز كنترل ترافيك و پيگيري پيام هاي شهروندي 

  اعالميـه  ترافيك، مشاوره، هشدارهاي بـه موقـع،   اطالعات ارائه اطالعيه هاي  آب و هوايي، به روز رساني
  اضطراريهاي 

 عاتيكند. شا زيكننده پره فيتحر ايو اساس، فاسد ، گمراه كننده  هيپا ي، باز انتشار موارد نادرست ديبا 
  گردند. ميتنظ قيبه عنوان حقا دينبا هيقابل توج ريغ يو حدس وگمان ها

 مستند سازي كليه اقدامات و فعاليت ها 

 پس از اتمام تجمع   نظرسنجي از شهروندان و زائران شركت كننده در مراسم  

 و انتشـار   كنـد يو مسئوالن مـرتبط آمـاده سـاز    يرسانه ا يسازمان ها ير مورد سانحه را برااطالعات د
  دهد؛

 باشـد،   ديـ سـانحه مف  يزيـ ربرنامه يمختلف در مورد سانحه را كه ممكن است برا يهارسانه يهاگزارش
  د؛ينما ينظارت و بررس

 ديا اجرا نماكه توسط ستاد كنترل سوانح اختصاص داده است ر يفيوظا ريسا.  

        در صورت رخ دادن حادثه ، اطالع رساني به عموم مردم در مـورد نحـوه توانبخشـي پـس از حادثـه كـه
  توسط مقامات و گروه هاي امدادي اجرا مي گردد.

 كمك به مرجع ذي صالح جهت كمك به پيشگيري از حوادث اينده  

  و يا امادگي بهتر در صورت تكرار شرايطانتشار نظرات كارشناسانه براي پيشگيري از يك حادثه  

  سازمان صدا و سيما7

 شود لوگيري از آنها و اينكه چگونه ميراه هايي براي ج ،آموزش عموم در مورد تهديدات احتمالي حوادث
  در مواجهه با يك فاجعه بهتر آماده گرديد را ايفا مي كنند.

  اصالح جهتبرجسته كردن شكافها  

  سياست هاي بلند مدت براي مديريت بحران و اقدامات امداد مورد رشناسان درنظرات كاانتشار  
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نيروهاي امنيتي (پليس 8
  راهور، حراست و..)

 )و بسته هاي بدون مالك ) و بررسي افراد مشكوكگزينشغربالگري  

 دولـت  هاي برگزاري و اموال عمومي مجاور در همكاري نزديك بـا  حفظ نظم و قانون در رويدادها / مكان
  هاي محلي، مديران رويداد / محل برگزاري، و پشتيباني الزم از جامعه محلي

  از حد بزرگ است. شيب تي، هرگاه گسترش جمع تيمشاهده كل جمع يپهپاد كوچك براداشتن   

 مشاركت فعاالنه در ارزيابي محل برگزاري و بررسي هاي آمادگي  

  و حركت ترافيكمحدود كردن ، راهنمايي، و تنظيم جمعيت  

       جلوگيري از ارتكاب جرايم و آزارهاي عمومي با نظارت نزديك به هـم و مـنظم در نقـاط مخـاطره اميـز
  بحراني

    شناسايي عناصر ناخواسته اي كه قادرند مشكلي را شروع كنند و حفظ نظم و قانون از طريـق نيروهـايي
  كه در ميدان مستقر شده اند

 ي) ضد خرابكاريبواسطه كنترل (بازرس يمحل برگزار يفاظتح يو پاك ساز يكل تيامن  

 در موارد خاص   تفتيش فيزيكي  

  تيجمع انياز اعمال پرخطر در م يريجلوگ ايمتوقف كردن و  

 كنترل جمعيت از طريق نظارت، مشاهده و مداخله  

 استقرار پرسنل كليدي به خوبي در جاهايي كه از قبل تعيين شده اند  

 پراكندگي زور جهتد معيارهاي واضحي براي استفاده از ايجا  

 جرم و جنايت و سرقت پيشگيري از  

  ترافيك و پاركينگ از جمله مديريت ترافيك براي گـردش ايمـن بـراي جابـه جـا كـردن       كردن مديريت
  تلفات به بيمارستان نزديك در صورت فاجعه /قربانيان 

 يزيربرنامه هر از قبل در داديرو نيا دهندگانسازمان با كينزد يهمكار  
 نفعان يذ گريد با منظم يخارج/  يداخل يهيتوج جلسات/  ارتباطات داشتن  
 ارتباطات مسائل ،يبردار بهره مورد منطقه ،يدسترس يها راه درك يبرا يبرگزار محل مشاهده  
 طورمناسب به گر،يد زاتيتجه و موانع ه،ينقل ليوسا پرسنل، ازين مورد منابع و تيوضع مداوم يابيارز.  
 مجوز/ طيبل يبررس  
 ها انيجر و عبور يهموارساز  
  بررسي كيف ها و لوازم همراه در صورت لزوم و در شرايط خاص  
 باشديم عاقالنه يروش ياصل كنترل اتاق در تيجمع بخش كلبر  بسته مدار نيدورب با نظارت  
 تيجمع به اميپ كي سالار يبرا يارتباط يها كانال داشتن  
 مخاطره نقاط توسعه يبرا تيجمع بر نظارت  
 هاي كمك طريق از يا قابليت/ ظرفيت ايجاد در خصوصي بخش و جامعه هاي بخش تمام درگيركردن 

 اجتماعي خدمات يا/  و مالي
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اورژانس دانشگاه علوم 9
  پزشكي

  ان ها در صورت خرابي ارتباط وجود خواهـد  بي سيم براي ارتباط مستقيم با بيمارست دستگاه 10حداقل
  شته باشددا

 شود پاسخ دهند. يم جاديابي سيم   ستميس يكه بر رو يبه هر تماس ديكاركنان آمبوالنس با  

 زاتيمحل، آمبوالنس، تجه از،ي(تعداد مورد ن ي/ پزشك هياول يارائه كمك ها(  

 گردند واقع فرار ريمس هستند، دادانس بدون شهيهم كه ييها راه در ديبا ها آمبوالنس.  
 با يپزشك يبانيپشت امكانات اي/  و هياول يها كمك يها اتاق يبرا ميمستق ارتباط نكيل جاديا 

  .يمحل يها مارستانيب
 يپزشك يها تيحما/ هياوليهاكمكيهااتاقازاخبارانتشاريهامحل  
 رهيغ و ژنياكس يلندرهايس برانكاردها، داروها،و كافي بودنبودندسترسدرازنانياطم  
 ارائه گردد. اورژانس يپزشك خدمات  

 نجات ليوسا و داروها ه،ياول يهاكمكآموزش ديده در مورد كاركنان نبود دسترس در از نانيطما   جمعيت هالل احمر10
   اريس يها ميت/  ها مارستانيب آمبوالنس، ، ياضطرار

 
فعاليت هاي صورت گرفته د مركزي و اجرايي كليه اقدامات و يت هاي مرتبط با كنترل جمعيت در ستاالزم مي باشد تا در حين فعال *

 و دستورات صادر شده ثبت و مستندسازي گردند.  

 
تا پايان تجمعـات و پراكنـده شـدن مـردم در محـل       اجرايي و عملياتي بايستي** الزم به ذكر مباشد كه كليه بخش ها و احد هاي 

  ر موثر و كارامد داشته باشند.خدمت خود حضو
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  در محل ييستاد اجرا يمشاهدات اعضااساس  وضعيت تجمعات برتعيين  -2-2-2-1
  
  اقدام مورد نياز ارزيابي  مشاهده  

نفر در  3 - 2تراكم ها زير  0
  عمليات عادي با ريسك كم  هر متر مربع

اقب ايجاد اشفتگي به طور منظم عملكرد عادي را بررسي كنيد، مر -
  باشيد.

مطمئن شويد كه جريان از ارزش ايمني كه براي ان قائل  -
  نفر در هر دقيقه و متر) تخطي نمي كند. 82هستيم(

1 
شوند. مردم جمع مي

برخي مناطق به تدريج پر 
  جمعيت تر مي شوند.

مردم به علت تنگناها يا 
توقف به علت برخي داليل 
  سرعتشان را كم مي كنند.

هاي ورودي را محدود نماييد تا مطمئن شويد كه از ميزان  جريان -
  مورد انتظار براي تجمع تخطي نخواهد شد.

  اطالعات را جمع اوري كنيد و داليل را براي تجمع تعيين نماييد.  -
  براي اقدامات احتمالي متقابل اماده باشيد. -
به اندازه كافي نيروهاي امنيتي را به سمت منطقه مربوطه حركت  -

  پليس مسئول و بخش هاي اضطراري را آگاه نماييد. دهيد.

2 
راه بنداني از مردم در 
حال شكل گيري و رشد 

  باشد.مي

 ناكافي خروجي جريان هاي
 باعث مشكالت است ممكن
 ،)باال هاي تراكم مانند(جدي
با  فضاهاي در خصوص به

زمان  طول محدوديت، در
  .شوند

  با جمعيت ارتباط برقرار نماييد.  -
 مردم مجدد هدايت مانند مناسبي جريان كاهش اقدامات تسرع به -

 فشار باعث مردم توقف كه باشيد داشته خاطر به. (را اتخاذ نماييد
   .)صبري انها مي گردد بي و جمعيت ميان در رشد به رو

حركت دهيد،  شلوغ(مناطق)  منطقه سمت را به اورژانس و پليس -
 خواهد بود.به حضور انها نياز  زمان كمك مناطقي كه در

  

3 

 توقفي رخ - حركتي امواج
 تنها اتفاق اين( دهد مي
 حال هاي در جمعيت در

). متراكم مي افتد حركت
 قرار فشار تحت مردم
  .دارند

در حال  پيوسته جريان
 ظرفيت. فروريختن است
 بطورقابل جريان خروجي

. يافته است كاهش توجهي
 به است ممكن وضعيت اين

  .شود تشديد سرعت

  . متقابل مناسبي را صورت دهيد اقدامات -
 و اضطراري مسيرهاي كردن باز مانند( فشار كاهش استراتژي -

 مورد در مردم و شود انجام بايد) مسيريابي دوباره جريان ورودي
  .گردند آگاه آنها

 حذف بايد راه در) ها نرده مانند( موانعي گونه هر اين، از پيش -
  . شوند

 منطقه در بايد پليس و راريبخش هاي خدمات اضط از كافي تعداد -
 با تعامل در را كنترل آمادگي داشته باشند كه و باشند بحراني
  .جمعيت برعهده گيرند مديريت

4 

 آزادانه توانند نمي مردم
 بين و كنند حركت
. شوند مي فشرده ديگران
 قرار فشار تحت مردم
  دارند.

 ميان در بحراني تراكم
. است شده ساخته جمعيت
 توانند مي تيراح به صدمات

  .دهند رخ

برعهده  جمعيت مديريت نزديك با مشورت را در كنترل بايد پليس -
  .بگيرد

  . بكار گرفته شوند بايد اقتضايي مناسب هاي برنامه -
  . شود مي توصيه شدت به تخليه -
  . بسيار سخت است جمعيت با ارتباط -
 كمك ارائه منظور بهمناطق  ترين شلوغ در بايد اورژانس نيروهاي -
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  .باشد،قرار گيرند نياز كه زمانهراوليههاي

5 

ها توجهي به نردهمردم
مي  سعي نمي كنند يا

 منطقه از خارج به كنند
  .بروند

 به و بحراني ميباشد وضعيت
 خارج ازكنترل زياد احتمال

  .است شده

  . آن را تخليه نماييد و كنيد برقرار ارتباطجمعيتبا -
 . نيداوليه را ارائه ك هاي كمك مساعدت و -
 مورد را در واحد هاي خدمات اضطراري اضافي و ها بيمارستان -

  .خارج شود، آگاه نماييد كنترل از اوضاع اينكه احتمال دارد

6 

 رخ اشفتگي در جمعيت
 يبرا مردم. دهد مي

يا جيغ مي  و فريادكمك 
  .زنند

بسيار  مير و مرگ و صدمات
 حادثه يك. باشدمحتمل مي

 زمان هر تواند مي جمعيتي
  .افتد اتفاق

  . آنها را راهنمايي نماييد كنيد و را آرام جمعيت -
  . مردم را ادامه دهيد تخليه -
جمعيتي نظارت  حركات بزرگترين و ها تراكم باالترين با بر مناطق -

  . اوليه مطمئن گرديد هاي كمك و حمايت از تا داشته باشيد،
 نسانيا نيروي از اطمينان براي بايد اضافي اضطراري نقليه وسايل -

   و كافي فرا خوانده شوند،
 بالقوه طور به و( احتمالي هاي آسيب مورد در ها بايد بيمارستان -

  گردند. مطلع) زياد

7 

بر  سقوط حال در مردم
. باشندمي زمين روي
 به را دست هايشان مردم

  مي برند.باال سمت هوا 

بزرگي افتاده  مشكل در مردم
 مي زيادي انتظار صدمات. اند

 جمعيت حادثه ي يك. رود
در حال ) زياد احتمال به(

  وقوع مي باشد.

 مورداز مردم  ياريبس ياحتماال برااوليه،  هاي كمك و فوري كمك -
   است. نياز

 عمليات به وضعيت معمولي روزمره براي تغيير از بايد بيمارستانها -
  آماده باشند.بزرگ  مقياس در اضطراري

روي ديگران مي  مردم 8
  خزند.

 يحادثه يك احتماال
  را بكار بريد. جدي اضطراري وضعيت براي قوانين -  .است افتاده اتفاق جمعيتي

  
* توجه نماييد كه در هر كدام اين مراحل، هر ارگاني بايد امادگي اوليه را براي يك يا دو مرحله بعد حفظ نمايد(زيرا 

يم ضمني انها با همه ذي نفعان مربوطه در شرايط ممكن است به سرعت تغيير نمايد) و در مورد سناريوهاي ممكن و مفاه
  باشد.ارتباط باشد. هدف تشنج زدايي از وضعيت و برگشتن به سطوح پايين تر از وضع بحراني مي
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

    عملياتي ستاد  -2-3

 ستاد عملياتيوظايف شرح   -2-3-2
  تجمعات گستردهاقدامات قبل از   -2-3-2-1
  ارشناسان نواحي بالحاظ شرح وظايفاز سطح معاونت اجرائي تا ك اليت براي مديريت جمعيتفعمشخص نمودن چارت تشكيالتي، 

  ساعات حضور و مشخص نمودن جايگزين آنها جهت اداره نمودن اقدامات بصورت شبانه روزي
  تعيين ساعت شروع  ومعابر  برنامه ريزي جهت ارائه برنامه كاري آنان به تفكيك محدوده و ومورد نياز  نيروي انسانيبيني پيش

 بكار آنان.

  در محل برگزاري مراسم ها تجهيزات مورد نيازپيش بيني انبارهاي الزم جهت تامين 

  برنامه ريزي براي استفاده حداكثر از پرسنل، تجهيزات وماشين آالت سطح منطقه در اجراي برنامه عملياتي 

  :و ارسال گزارشات و آمار مربوطه به ستاد مركزي پيش از  خودروبي سيم، تعيين ظرفيتها و قابليتهاي موجود در منطقه شامل
 تجمعاتشروع 

  شده اند و ارسال گزارشات  تجمعات بيش از اندازهبازديد از كليه نقاطي كه در سال گذشته و يا سال جاري به هر دليلي دچار
 مربوطه با ذكر علت و اقدام انجام شده به ستاد اجرايي 

 وايمني   جهت بررسي سهولت امد و شد يشهر ساتيو تاس ي موقتييداني از آسفالت معابر، سازه هابرنامه ريزي و بازديد م
  محدوده

 ايمني عبور و مرور از  نانيآسفالت و حصول اطم تيهمسطح در خصوص وضع ريغ ياز پلها و تقاطع ها ديبازد 

 آمادگي الزم بمنظور دريافت برنامه  ودر محل  نيروهاي اجرايي كارگران خدمات شهري و پيش بيني فضاي مناسب براي استقرار
  از طرف ستاد اجرائي. هدايت جمعيتهاي كاري زمانبندي شده جهت 

  تجهيز سوله هاي بحران 

  محدوده منطقهقرار دادن دستگاههاي آبسردكن در 

 ك جمعيت ه : مساجد ، ادارات و مدارس جهت اماده باش انها براي كاهش بار ترافيشناسايي اماكن مهم از جمل 

 
   تجمعات گسترده حين در اقدامات  -2-2 -3 -2

  ي باشد. تامين محل استقرار مناسب جهت استراحت نيروهااتي مورد نياز بعهده پيمانكار ميكليه نيروهاي خدمتامين
  گيري ايشان در زمان مناسب.كارگري در منطقه به منظور بكار

 فوق اعالم آماده باش به مسئولين نواحي حسب دستور ما 

 هماهنگي بين مسئوالن نواحي منطقه در هنگام آماده باش. 

 
  :تجمعات گسترده اتمام اقدامات پس از   -2-3 -3 -2
  شامل:(....) به دبيرخانه  كنترل و نظارتعمليات اتمام  روزانه تا هاي سال گزارش فعاليتار

  اشكاالت موجود در انجام عمليات در مناطق  
 منطقه معابر از ت تسهيل در عبور و مرورجه مدت زمان انجام عمليات  
  مورد استفاده  انسانيتعداد نيروي  
 مورد استفاده  و نوع تجهيزات ميزان  
 با ذكر علت  هاعالم نقاط بحراني در سطح منطق  
 ليات در منطقهماشكاالت موجود در انجام ع  
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  پيوست ها
  

  " به مديريت جمعيت دستورالعمل تكميلي در خصوص اقدامات مربوط "* 

و با هدف برنامه ازدحام جمعيت در ايام خاصبه منظور هماهنگي الزم در خصوص انجام صحيح عمليات هاي پيش بيني شده در زمان 

ريزي بهينه در راستاي اثر بخشي اين فعاليتها و اتمام كار در كوتاهترين زمان ممكن به جهت ارتقاء خدمات رساني به شهروندان و 

ساماندهي و مهندسي برنامه ريزي و نظارت بر انجام كليه موارد توسط مديريت  عمل ذيل تهيه گرديد كهكاهش هزينه ها دستورال

توسط دستگاه هاي مربوطه داخلي و خارجي و پيگيري بر اجراي دقيق آن در مناطق  شهردارينماينده ستاد اجرايي در بخش بحران 

  صورت خواهد پذيرفت .توسط اين بخش  ذكر شده

 : تجمعات گستردهقبل از مات اقدا -الف 

  هدايت مردم در مسيرهاي درست برنامه ريزي الزم در خصوص تامين وتدارك لوازم و ابزار مورد نياز جهت  - 
نيروهاي عملياتي و آن از سوي نماينده ستاد به  طرح پوشيدن لباس مناسب و يكدست با آرم و طرح متناسب با فعاليت كه - 

  گردد.ميابالغ  كارشناسي
 جمعيتهاي كارگري، متناسب با ميزان و كارگري) به نحوي كه تعداد نيروتهيه و تدوين ليست نيروهاي آماده باش (كارشناسي  - 

با جمع اوري اطالعات محيطي كنترل محيط پيرامون را براي اعضاي ستادي و گيري شوند وكليه كارشناسان ارزيابي تامين و به كار
  اجرايي تسهيل نمايند.

  .منظور انجام اقدامات مورد نيازبه  معابر و مسيرهاي پرتردديي و اولويت بندي شناسا - 
شروع ، پلكان و ... ) جهت نصب تابلو هشداردهنده قبل از ، داراي شيب زيادمبادي پرخطر ( داراي سطوح لغزندهشناسايي معابر و  - 

  .مراسم ها و ايجاد تجمعات گسترده 
  .فعال در محيط جهت كارگران و كارشناسان كنترل و رفتار با جمعيتاري دوره هاي آموزشي برنامه ريزي الزم در خصوص برگز - 
  

  : تجمعات گستردهاقدامات در حين  - ب 

  در مركز كنترل ترافيك جهت انجام  هماهنگي هاي الزم با كارشناسان ستاد و مناطق.استقرار نماينده هاي مربوطه  - 
  الزامي است.ناظرين كنترل جمعيت جهت تعيين و اعالم نيازها داوم در زمان آماده باش حضور و سركشي م - 
  

  : تجمعات گستردهاقدامات بعد از  - ج 

  محل برگزارينقاط بازديد و كنترل كليه  - 
  و ايجاد بهداشت محيطيجاروب نمودن  - 
  زوم شستشوي كليه معابر ، مبلمان شهري.نظافت و درصورت ل - 
  )تجمعاتساعت پس از پايان  48( حداكثر   تجمعاتات صورت گرفته  بالفاصله پس از پايان جمع بندي و ارسال گزارش اقدام - 
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  
  تيجمع تيريمد مد نظر جهت توجه و اجرا در يها ياستراتژ** 

كـت آنهـا   اين بخش رهنمودي استراتژي و پيش بيني مقدمات مديريت جمعيت در زمان قبل از شروع مراسم ها و ورود افراد به محل برگزاري و حر
  در مسير را ارائه خواهد نمود:

  تيظرفايجاد  يزير برنامه )1
 يبـرا  يرسـاخت يز توسـعه  يبـرا  قطعـا  موضـوع  نيـ ا اما باشد، مشكل خيابان ها از ياريبس در تواند يمتجمعات گسترده  مخصوص موقعيت توسعه

 ازيـ نباشـند.  مـي  رو بـه  رو(به ويژه زائـران)   دگنندگانيبازد تعداد در كالن شيافزا باهر ساله  خيابان ها نيا زيرا باشد،يم يضرور تيجمع تيريمد
ويژگي هاي منطقه اي و توپوگرافيـك و دموگرافيـك    اساس بر ديبا كه شته باشددا وجود رساختيز توسعه جهت مدت بلند يها انداز چشماست تا 

  تنظيم گردد. 
  . شود يزير برنامهعبور زائران در ايام خاص  يبرا ديبا موقت يرهايمس -
  . باشد داشته بهداشت آب، غذا، استراحت، يبراي كاف امكانات ديبا يموقت استقرار ريمس هر -
 بـه  دنيبخشـ  نظـم  يبـرا  ثر بخش بايد شكل گيرد تا بتواند بر زائران و بازديدكنندگاني كه از طريق مسيرهاي موقتي عبور مي كنند،اي روش -

  .  نظارت نمايند آنها، انيجر
  . گردند تيتقو ديبا ي)ااضطرار ،فشرده،يعاد( چندگانه يرهايمس -
  نمايند. كمك)رهيغ و خاص، يازهاين با افراد كودكان،( ريپذ بيآس يها گروه حركت به به گونه اي باشند كه رهايمس -
  
  تيجمع رفتار درك) 2
 ممكـن  تيـ جمع كيـ  داخـل  در افراد .رديگ يم قرار گرانيد رفتار ريتاث تحت اوقات يگاه تيجمع كي در يفرد رفتاربايد در نظر گرفت كه  -

 را آنها ياديز عده كه شود نيا به منجر تواند يم افراد از يكم عده كي يقانون ريغ اعمال. كنند عملانچه كه اگر تنها بودند،  از متفاوت است
   .كنند يهمراه

خيابان ها  در اندازه از شيب انتظار مثال، يبراصورت پذيرد.  اجبار بر يمبتن كنترلي جا به تيجمع كنترل يبرا محور جامعه كرديروبايستي  -
 بـه  منجـر  توانـد  يمـ  موضـوع  نيا كه روند باال ها نرده از مردم از يتعداد كه شود نيا به منجر است ممكنبراي وارد يا خارج شدن به محل 

 در را يسـاز  مشـكل  افـراد  نيچنـ  كـه  تاسـ  يضرور نيبنابرا. شود گريد منطقه در اندازه از شيب ازدحام باعث و گردد ياديز تعداد يهمراه
  .گردند رواز محل د فورا ديبا يساز مشكل افراد نيچن. ميساز جدا را آنها و ميكن ييشناسا ابتدا همان

 يبرا. آورد عمل به يريجلوگ آنها از نكهيا يجا به بخشد سرعت يتيجمع حوادث به است ممكن ت،يريمد نامناسب اي فيضع كنترل يروشها -
 نيـ ا كـه  شـوند،  تيهـدا  نـد يآيمـ  كه يتيجمع خالف يريمس به كند وادار را آنها است ممكن متمرد افراد از يگروه به سيپل واكنش مثال،

  . دينما جاديا را يا حادثه سپس و بين انها با مردم برخورد است ممكن موضوع
 طنتيشـ  رايز گردد معطوف هستند آنجا به حركت حال در كه يشناور تيجمع و يبرگزار محل يهاها يا حاشيه  كناره به ديبا يخاص توجه -

 .گردند يم جاديا ييها مكان نيچن در معموال ها
نيروي جمعيت، اطالعات(درست يا  غلط) در مورد عملكرد جمعيت، فضاي فيزيكي(محل نشستن، صـندليها، راهروهـا، دسـت انـدازها، درهـا،       -

  . باالبرها، وغيره)، نقش بسيار مهمي در فرايند ايفا ميكنند
 بسياري از مرگ و ميرها به علت هل دادن ، خفگي، لگد مال شدن رخ مي دهند. -
  
  تيجمع ازدحام كنترل) 3

  تقاضا را اگر نياز باشد، مديريت كند. -ازدحام جمعيت بايد شكاف عرضه كنترل يبرا راهنما اصول
   :بايدبراي شركت در تجمعات ) به منظور درك تقاضا 1-3
  را در نظر گرفت؛ هاي ورود جمعيت، شدت محبوبيت محل، نوع بازديدكنندگان) تعداد تاريخي، الگو1(
  ، را شناسايي كردپنجره زماني ورود جمعيت (فصل، روزهاي هفته، زمان در روز، جشنواره ها، تعطيالت مذهبي و غيره)  )2(
  را توسعه داد؛) رزرو بليط / ثبت نام پيشرفته 3(
  نمود؛ مي را بررسي) برنامه هاي زماني حمل ونقل عمو4(
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  مديريت جمعيت دستورالعمل

  شماره صفحه:  
 :كد سند

  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

  
  در برگزاري تجمعات بايد: ) به منظور درك عرضه 2-3
  بررسي نمود، در هر ساعت و غيرهرا  نذورات، زائران) ظرفيت محل برگزاري: ظرفيت محل استقرار؛ 1(
  نمود؛ محاسبه را دهيچيپ يها يبند صف) ظرفيت محوطه هايي كه در اختيار داريم/ 2(
  
  عرضه پيشي ميگيرد، نياز است تا كنترل جريان ورودي صورت گيرد مانند:  ) زماني كه تقاضا از3-3

  يورود يهاراه محدود كردن تعداد -
 نام نويسي براي شركت در مراسم  -

  
 يسـ شنامكـان  ليدال اي يمذهب ديعقا علت به ها،مكان از يتعداد در. كرد يريجلوگنبايد  بستن صف از رد،يگ يم يشيپ عرضه از تقاضا يوقت) 4-3
 نسـت يا ممكـن  زيچ تنها گردديم اجتناب قابل ريغ دنيكش انتظار چون ،يموارد نيچن در. ميده شيافزا را عرضه تيظرف كه است ممكن ريغ نيا

  ييد بدين گونه كه :نما راحت را انتظار نيا كه
  ،ديكن نييتعرا  دكنندگانيبازد يبرا قبول مورد انتظار زمان -
  ،ديينما نصب را ندينما يم ريدرگ را آنها يكيزيف بطور و دارند يم يگرام را دگاندكننيبازد كه ييها العمل دستور -
  ،ندينمامي براورد اديز را انتظار زمان يا برجسته بطور آنها كه فرض نيا با يدكن اگاهمورد نياز براي بودن در صف  زمان از را افراد -
  .ديينما اصالح را پيك) ريغ اعاتس از كردن اگاه مثال يبرا(به محل  دكنندهيبازد ورود رفتار -
   نكنند يرسان خدمت محدوده از خارج دكنندگانيبازد به كه ديكن يدار نگه يطور را منابع -
  )خدمات اي و توجه ساختن زيمتما يبرا. رهيغ خاص، يازهاين سن، ت،يشخص با( ديينما ميتقس مختلف يها بخش به را دكنندگانيبازد -

  همچنين :
 كنند جاديا را ييباال ديد دانيم(بپوشند لباس يكساني بطور ديبا تيجمع نندهك كنترل يستاد پرسنل(  
 كنند برقرار ارتباط  تيجمع با نيهمچن و گريكدي با كه رنديگ قرار يتيموقع در ديبا تيجمع كنترل يستاد پرسنل.  
 مسـدود  آنها و ،) ياضطرار/ يياجرا ريمس جمله از( دارد وجود محل برگزاري تجمعات در فراوان يها يخروج و ها يورود كه ديكن حاصل نانياطم 

  نيستند،
  نظارت داشته باشيد. تيجمع بربه طور مداوم  

  

  ICP  /MCP  /EOCاندازي راه *** 
  بر اساس شدت و ماهيت حادثه، پست فرماندهي سيار عالوه بر مركز عمليات اضطراري راه اندازي گردد.

پاسخ به  معموال براي شروعبرخورد دارند (آتش سوزي، تصادفات جاده اي، پزشكي و غيره)  با موارد اضطراري هر روز هايي كهسازمان
باشد. در نتيجه، مي مربوطهو سازمان هاي  شهرداري، كه اين خود نيازمند تالش براي هماهنگ ساختن كنندمشابه عمل ميحوادث 

پاسخ دهندگاني كه به خوبي آموزش ديده و مجهزشده اند ، ين اولمهم است كه هر شرايط اضطراري و حادثه اي بايد در ابتدا توسط 
  گردند.سانحه هدايت توسط يك فرمانده اينها خود  و ،بر عهده گرفته شود پزشكي و غيرهخدمات يعني پليس، آتش نشاني، 

  
  گردند:ريزي اضطراري بيان ميرهنمودهاي زير در جهت برنامه**** 

  ع:در صورت رخ دادن حادثه در محل تجم
  .ديكن ييشناسا مخاطره هر يبرارا  هيتخل روش نيتر كارآمد و نيتر امن. 1
  .ديريبگ نظر در يبرگزار محل نقشه درآن را  جمله از. شود ييشناسا وضوح به ياضطرار تجمع منطقه. 2
  .ديكن يمستندساز و  ييشناسا وضوح به را سكير سطوح و مخاطره نوع يبرا ها تيمسئول و ها نقش. 3
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  01شماره ويرايش: 
  تاريخ ويرايش: 

   .ديكن جاديا مختلف مخاطرات يبرا هيتخل زمان يبرا را ييارهايعم. 4
  .ديكن استفادهپرسنل و مردم  ياضطرار يآمادگ يابيارز يبرا ناتيتمرز ا. 5
  تهيه نماييد:با در نظر گرفتن موارد زير  دكنندگانيبازد يبرا ياطالعات ستميس. 6
Iقبل از را پيش درامدي ، در رسانه ها / مطبوعات الكترونيكي محلي پليس دهندگان، مديريت و. ارايه توجيهي مناسب توسط سازمان

  مي گردند.تماس براي امداد، اگاه  هايو راه كند به طوري كه افرادي كه در تجمعات حضور دارند از مقرراترويداد ايجاد مي
I I نوع زمين، آب و هوا و اوضاع جوي .  

I I I يا مجاز نيستند كه همراه داشته باشند (چراغ قوه، غذا، آب، دارو، لباس زمستانه و غيره)مجاز هستند  در مورد وسايلي كه. توصيه  
I Vمواد غذايي، بيمارستان ها، ايستگاه هاي فروشگاه هاي هاي داراي اهميت (اماكن برگزاري رويدادها، هتل ها، . نقشه هاي مكان

  پليس و غيره)
Vروج، و غيرهرويداد با نقاط ورود / خ هاي. نقشه هاي مسير  

VI شروع و افتتاح مراسم ها. ليست فعاليتهاي محل (هاي) برگزاري، و زمان هاي  
VI I نظرزمان انتظار مورد  پيك،. روزها/ زمان هاي  

VI I Iتعداد پليس، آتش نشاني، امبوالنس .  
I X صف اگر داشته باشد.حضور در  و ثبت نامرعايت . الزامات  
Xي رفتن به / از محل برگزاري. انتخاب حالت هاي حمل و نقل برا  
 دويا  كي حوزه كل در يشيازما ياجرا و يهيتوج جلسه قيطر از را آنها باشند؛ داشته خودشان با را ريز اطالعات ديبا يتيامن پرسنل .7

  :داشته باشند بحران تيريمد يبرا و هماهنگي هاي الزم ناتيتمر نيهمچن و دهند انجام داديرو از قبل روز
  .دهد نشان را رهيغ و ياورژانس خدمات محل ، يبرگزار مناطق خروج،/  ورود يرهايمس كه يقيدق نقشه -
  ساز مشكل دكنندگانيبازد به ويژه كنندگان،يدبازد مورد در اطالعات -
  يبرگزار محل و ها راه اتيجزئ ها، تيفعال اوج يبند زمان -
  يبحران كنترل نقاط -
  قيحر برابر در يمنيا يها نيتمر -
   يفرمانده و كنترل رهيزنج -
 واكنش به موقع و هيتخل يها برنامه -

  :شود ارائه ريز اطالعات ديبانيز  يمحل ساكنان به  .8
  آنها يزمانبند و ها تيفعال مختلف، يدادهايرو -
   پاسخ و هيتخل يها برنامه -
  شوند يم منتقل كه ياطالعات يبرا ييها كانال -
 رهيغ و نگيكپار يها تيمحدود ، خيابان هاي محدوده يموقت شدن بسته -

 
  ي تيامن و يمنيا يعموم يها رهنمود*** 

 رهيزنج مانند كننده سد موانع كه ييجا در كه ، يمناطق آن كه كنديم جاديا را نانياطم نيا يچيمارپ خطوط كرديرو استقرار -
 تا شوند يم داشته نگه مشاهده قابل و روشن دكنندگانيبازد يبرا شب طول در يخوب به اند، شده بنا يعمود كه هستند ييها

) ديشد هچوم كردن، رم( كوب لگد به منجر توانديم دارد، وجود مردم ديشد ازدحام اگر و كنند ماليپا آنرا است ممكن آنها مبادا
  .شود
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  تاريخ ويرايش: 

 نيا كه يزمان تا. ندينماپيدا  و عيتسر را زائران يبرا نيگزيجا ريمس) احتماالت(امكانات ديبا حرم مديريتدر اماكن مقدسه  -
  . گردد جاديا آن با مرتبط كاركنان و ريمس بازكردن موضوع با مواجهه يبرا ديبا باتيوترت نظم شود، يم ليتكم وعموض

  يعموم ورود رشيپذ از بازداشتن -
  تيجمع حد از شيب فشار كردن آزاد يبرا نيگزيجا يرهايمس داشتن -
ا نشان ميدهد كه ورود افراد برجسته و ويژه به نگراني هاي (اگر ارزيابي ه ويژه كنندگان ديبازد از مراقبت يبرا يا برنامه داشتن -

  گردد) تاملنبايد  برجسته افراد ورود رفتنينپذ درامنيتي و ايمني مردم مي افزايد، 
  .ديينما دعوت منظم طور به گزارش و نام ثبت يبرا انيخارج از -
  .اند نشده دسترس قابل ريغ يگريد بطور اي و مسدود سد، ياضطرار يها يخروج كه ديكن حاصل نانياطم -
 6- 5 از ييهاگروه نيب در يمتر 4 اي 3 يفضا كي ديبا و شوند محدود خيابان از طرف كي به ديبا امكان، صورت در ها، مغازه -

 فرار مردم منتظره ريغ ازدحام داديرو در ييفضا نيچن قيطر از توانديم يكس هر كه يطور به باشد داشته وجود ها مغازه
  ).باشد داشته زيگر راه(كند

 يتصادف يها يبررس. شوند صادر ييشناسا يها كارت. باشند داشته نقش غذا هيته و پز و پخت در ديبا مجاز فروشندگان تنها -
 در يواقع مجوز دارندگان تنها كه شود حاصل نانياطم كه يطور به شود انجام داديرو دهندگانسازمان اي/  و سيپل توسط ديبا

  . شوند قيتشو شده مشاهده تخلفات از گزارش دادن يبرا ديبا يردولتيغ يها سازمان. اند شده رفتهگ بكار فروش و ديخر
 تيجمع ازدحام اداره به قادر ساختار كه شود حاصل نانياطم. ديساز برقرار را ها سازه) يدار نگه تيظرف( بار تحمل تيظرف -

  .ديباش داشته يمنيا از نانياطم بيضر كي. باشديم شده ينيب شيپ
 انسداد بدون يدسترس و هستند كار به آماده طيشرا در هستند، روشن يخوب به ها پله راه آسانسورها، كه شود حاصل نانياطم -

  .دارند
 هستند طيشرا واجد يفن طور به كه يپرسنل توسط يمنيا يبرا يبرق لوازم/  برق يكش ميس و ها سازه تمام كه ديشو مطمئن -

 مجاز است، شده قيتصد كه يكس عنوان به اند داده يمشخص دستور در كهيهنگام اي و شده نييعت دولت توسط يگواه كهيهنگام
 .باشنديم

  شوند مستقرگردند.  يم يكه مناسب تلق يها ممكن است در مناطق هدف يو حصار كش ابانيانسداد خ ليموانع، وسا -
 مستقر گردند. هينقل ليصم، و وسامتخا يهاگروه اده،يعابران پ انيكنترل جر يبرا تواننديموارد م نيا -
 شبانه روشن شده باشد. يدر مورد تجمعات ها يقابل مشاهده باشند و منطقه به درست ديتمام موانع با -
 ابانيعرض كامل خ ديساخته شده باشد و با نيبزرگ، سنگ اءياز اش ديبا هيحركات وسايط نقل ي) براابانيانسداد خ ليموانع(وسا -

  در صورت وجود پوشش دهند. رو را  ادهياز جمله پ
 دهند. هيباشند چون مردم، در آن زمان ، ممكن است در مقابل آنها تك منيمحكم و ا ديمراقب بود كه موانع با ديبا -
بتوان ) ياضطرار يها ي(خروجمسئوالنكه بنا به درخواست  يدهد مانع يكه اجازه خروج را مطراحي شود  ريانعطاف پذ يمانع -

 آنها را باز نمود.
 توانديم زيها ن نهيزم نيوجود ندارد. ارتقاء در ا يو امكانات بهداشت يدنيآب آشام ،ييبه مواد غذا ازيدر مورد ن ياستاندارد چيه -

 .ديمايبپ دكنندگانيتجربه و ادراك بازد تيريرا در مد يا يراه طوالن
روشن و  يها ي(با نشانه گذار انيانمها و اقاخ يجداگانه برا يو امكانات بهداشت يدنيآب آشام نيبودن تأم ياز كاف نانياطم -

از حد  شياز ازدحام ب يريجلوگ يبرا رهايكه با دقت انتخاب شده اند در تمام مس ياز نقاط ياديمشخص) در تعداد ز يعالمتها
 .ديكن اني(شستشو) را بيروبيبرنامه ال ح.  به وضورهايمس نياز ا كيدر هر 

 حفاظت از متعلقات و سپردن كفش، در صورت لزوم ، وجود دارد. يامانات برا يها/ اتاق  يكاف يكه كمدها ديشو مطمئن -
 تا آنجا كه ممكن است در نقاط مختلف واقع شوند. هياول يكودكان گم شده و ارسال كمك ها يها گاهياز جا يتعداد -
  در نقاط مختلف واقع گردد. ديبا "ديهست نجايشما ا"راه ها، ساعات كار، وعالمت   ،يديكل يهابا مكان يمحل برگزار يها نقشه -
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  ياضطرار نقل و حمل برنامهايجاد يك *** 

  ممكن سازد. را رهيغ و ونيكام ، ها آمبوالنس ها، اتوبوس  عيسر استقرار كه يياقتضا/ ياضطرار طرح كي جاديا. 1
 محاسبهتوصيه شده اند را  استفاده يبرا يي كه به وضوحها دستورالعمل و ازين مورد رانندگان ، ازين مورد هينقل ليوسا يموجود. 2
  .ديينما

  .ديكن ييشناسا راها  آمبوالنس يبرا مناسبهاي  مكان. 3 
  .ديينما فيتعر را اطراف يها مارستانيب به يبرگزار محل از ياضطرار يرهايمس وضوح به. 4 
  .ديينما ريدرگ آنها يمحل دانش زا استفاده يبرا را رهيغ و نگهبان ياعضا ،يدولت ريغ يها سازمان ،يمحل مردم. 5 
  .رهيغ و رديگ يم ميتصم يكس چه ،يطيشرا چه تحت: ديكن مشخصرا  موانع بردن نيب از يها روش به وضوح. 6 

  
  
  

  پيامهاي اطالع رساني جهت شهروندان  *** نمونه 
 و عبور و مرور مردممانع از پارك خودروها درمعابر اصلي كه  تجمعات گسترده در ايام خاص شهروندان گرامي در زمان  .1

 گردد جدا خودداري نمايند.رساني به موقع ميخدمت

 حتي االمكان ازوسائط نقليه عمومي(تاكسي ،اتوبوس وقطارشهري )استفاده نمايند. گرامي در زمان تجمعات گستردهشهروندان  .2

آنها را در خودروهاي شخصي حتما از صورت ضرورت جهت استفاده از  در و شهروندان گرامي درزمان حضور در تجمعات گسترده .3
 مكان هايي دور از محل برگزاري پارك نماييد.

 همكاري الزم رابه عمل آورند. تجمعات گسترده و مراسم ها جهت حفظ نظم وترتيب محيط اطراف خود،شهروندان گرامي در زمان  .4

معابر جدا خودداري ترده از ريختن زباله در در قبل، حين و پس از شروع و خاتمه مراسم هاي با تجمعات گسشهروندان گرامي  .5
 د.نمايي

شهروندان گرامي در صورت ايجاد وقفه در حركت خود در بين جمعيت لطفا از هل دادن و فشار آوردن به نفر مقابل خود اجتناب  .6
 كنيد. 

در مسير خود در بين  شهروندان گرامي در صورت شلوغي بيش از حد در يك مكان براي جلوگيري از حوادث آينده سعي نماييد .7
 جمعيت بدون ايجاد فشار حركت نماييد و تغيير مسير ناگهاني ندهيد.

 
** الزم به ذكر ميباشد كه نياز است تا هر بخش از دستگاه هاي اجرايي و عملياتي متناسب با وظيفه خود پيام هاي 

 ايمني و هشدار را به شهروندان اطالع رساني نمايند.


